
Tervetuloa Kevättuulen polulle!

Polku on kaikille avoin. Polulla on kahdeksan toiminnallista rastia, jotka

liittyvät tuttuihin ja helposti tunnistettaviin Lasten Kevätseurannan lajeihin.

Ennen jokaista tehtävärastia löydät vihjelapun tulevan rastin eläin- tai

kasvilajista. Jännää, kukahan sieltä seuraavaksi tulee vastaan?

Polun voi kiertää rauhassa omaan tahtiin. Huomioithan muut polulla kulkijat

riittävillä turvaväleillä!

Voit jakaa polulla ottamiasi kuvia somessa aihetunnisteilla

#kevättuulenpolku   #kevätseuranta   #luontoliitto

Mikä kevätseuranta?

Luonto-Liiton Kevätseuranta-kampanjassa tarkkaillaan kevään saapumista eri

puolille Suomea.

Kevätseurantaan osallistuminen on helppoa ja hauskaa, ja osallistua voi kuka

tahansa. Pääset mukaan tekemään kansalaistiedettä, jonka avulla voidaan tutkia

eläinten ja kasvien elämänkierrossa tapahtuvia muutoksia.

Kevätseurannassa kerätään kahdenlaisia havaintoja. Ensihavainto tarkoittaa kevään

ensimmäistä tekemääsi havaintoa kevätseurantalajista. Ensihavaintojen lisäksi

seurannassa kerätään havaintoja erityisiltä Kevätseuranta-viikonlopuilta.

Lasten oman 12 lajin kevätseurantakortin voit tulostaa nettisivulta. Samoin voit

tutustua nettisivuilla laajempaan, reilun 40 lajin kevätseurantaan ja ilmoittaa

havaintosi Luonto-Liittoon nettilomakkeella osoitteessa: www.kevatseuranta.fi

http://www.kevatseuranta.fi


Olen töyhtöhyyppä

Tehtävä: Kevätkonsertti

Etsi lähistöltäsi mieluinen paikka, nojaa puun runkoon tai istahda vaikka kivelle.

Laita silmäsi kiinni ja kuulostele rauhassa, kuuletko linnun laulua?

Kuinka monta erilaista linnun ääntä kuulet?

Tunnistatko jonkin linnun äänen perusteella?

Osaatko matkia jotakin ääntä?

Piirroskuva: Milja Laine



Olen sitruunaperhonen

Tehtävä: Perhonen ja peili

Tämä tehtävä tehdään parin kanssa.

Asettukaa seisomaan vastakkain ja levittäkää kätenne perhosen siiviksi.
Toinen parista on perhonen, toinen on peili. Päättäkää, kumpi on kumpi.

Perhonen liikuttaa rauhallisesti siipiään kaikenlaisiin asentoihin, ylös ja alas.
Peili seuraa perhosen käsiä mahdollisimman tarkasti.

Millaisia asentoja keksitte? Sopivan hetken päästä vaihtakaa rooleja.

Piirroskuva: Milja Laine



Olen kimalainen

Tehtävä: Löydä mehiläinen!

Meitä keltamustaraidallisia pörriäisiä
on täällä Suomessa paljon eri lajeja.

Moni saman värinen lentäjä
onkin oikeasti kärpänen!

Minut näet tässä vasemmalla,
mutta alapuolellani on kaksi

kukkakärpästä ja yksi mehiläinen.
Tunnistatko kuka on kuka?

Kuten kuvista näkyy, me pidämme paljon kukista. Meillä onkin tärkeä tehtävä
kukkien pölyttäjinä, jotta ympärillämme kasvaisi uusia kukkia, marjoja ja hedelmiä.

Mahtaakohan täällä olla pölyttäjiä työssään? Kuuletko ympäriltäsi surinaa?
Entä löydätkö lähistöltä kukkasia?

Piirroskuva: Milja Laine   Valokuvat: Katri Koppanen



Olen leskenlehti

Tehtävä: Lorujumppa

Kuka tänne ensin ehti?
kehuskeli leskenlehti,
Minä ensin nostin pään
kevään valoon lempeään.

Sinivuokko huusi näin:
Katsokaa myös tännepäin!
Siniseksi metsän teen,
iloiseksi pientareen.

Valkovuokko huokaisi:
Minä tulin viimeksi.
Värejä ei riittänyt.
Silti olen kiittänyt.

Joka väri vuorollaan
kukkimaan saa harmaan maan.
Lumi saapuu aikanaan.
Valkoistakin tarvitaan.

JUOKSE PAIKALLASI.

MENE KYYKKYYN PÄÄ JALKOJEN VÄLISSÄ.
NOUSE HITAASTI YLÖS JA NOSTA KÄDET.

KATSO OIKEALLE JA VASEMMALLE.

NOSTA KÄDET. VENYTÄ KYLKIÄ OIKEALLE JA
VASEMMALLE. ILAHDUTA HYMYLLÄ MUITA.

HYPPÄÄ YLÖS JA VILKUTA.

KUMARRA JOKA SUUNTAAN.

ETSI LÄHELTÄSI KUKKIEN VÄRIT JOTKA
MAINITAAN LORUSSA:

KELTAINEN, SININEN JA VALKOINEN.

Piirroskuva: Milja Laine   Runo: Anna-Mari Kaskinen



Olen kekomuurahainen

Tehtävä: Taideteos

Muurahaiset ovat aika taiteilijoita rakentamaan yhdessä kekoaan.

Osallistu sinäkin tämän puun ympärille muotoutuvaan yhteiseen taideteokseen.

Etsi ainakin kolme kiveä, keppiä tai käpyä ja aloita / jatka teosta!

Katsotaan, mitä luovaa me ihmiset osaamme yhdessä rakentaa.

Huom. Ethän irrota luonnosta mitään elävää (esim. eläviä oksia tai sammalta)!

Piirroskuva: Milja Laine



Olen leppäkerttu

Tehtävä: Leppisruno

Tiesitkö, että meitä leppäkerttuja eli
leppäpirkkoja on paljon eri värisiä?

Suomessakin elää yli 60 eri lajia!

Millaiset kuviot ja värit olisivat sinun
mielikuvitus-pirkollasi?

Tässä ovat ahopirkko, kolmivyöpirkko ja
lehmuspisarpirkko:

Muistatko, miten jatkuu tuttu runo ”Lennä lennä leppäkerttu”?
Entä keksitkö oman leppisrunon?

Apuna voit käyttää sanan LEPPIS -alkukirjaimia. Loru voisi näyttää esim. tältä:

L ensi eräs leppäkerttu
E ilen koulun pihaan
P örrättyään aikansa se
P äätyi open hihaan
I stui siinä pienen hetken
S itten alkoi uuden retken

Piirrä vielä kotona omasta leppiksestäsi kuva!

Piirroskuva: Milja Laine   Pienet leppikset: Henna Ala-Mikkula



Olen koivu

Tehtävä: Puusokko

Tämä tehtävä tehdään pareittain.

Valitkaa, kumpi on ensin sokko ja vaihtakaa sitten rooleja. Toinen parista laittaa
silmät kiinni ja toinen kuljettaa hänet valitsemansa puun luokse.

Sokkona oleva saa tunnustella puuta hetken aikaa, jonka jälkeen hänet kuljetetaan
pois puun luota ja pyöräytetään vielä pari kertaa ympäri.

Tämän jälkeen sokko saa avata silmänsä ja koittaa, löytääkö puun nyt silmät auki!

Onko puussa jo vihreää vai onko se ainavihanta havupuu?
Tunnistatko, mikä puu se on?

Piirroskuva: Milja Laine



Olen sammakko

Tehtävä: Loikkakisa

Sammakot ovat tunnetusti kovia loikkimaan ja
hyppäävät monin kerroin oman pituutensa verran eteenpäin.

Etsi maasta pieni keppi ja asetu loikka-asentoon polulle tehtävän kohdalle,
nenä kohti seuraavaa tehtävärastia.

Ponnista ja hyppää!

Loikkasitko kuin sammakko?

Pääsitkö eteenpäin enemmän kuin oman pituutesi?

Merkkaa loikkasi löytämälläsi kepillä.

Piirroskuva: Milja Laine



Onneksi olkoon,

olet kiertänyt koko polun!

Toivottavasti teillä oli polulla mukavaa ja tehtävät olivat mieluisia.

Jakakaa toki kuvia polun tunnelmista, runoja ja kenties kotona piirrettyjä

leppiskuvia somessa. Katsotaan, mitä kaikkea ihanaa saadaan yhdessä aikaan!

#kevättuulenpolku   #kevätseuranta   #luontoliitto

Voit jatkaa keväisiä tutkimusretkiä tämän polun jälkeen tulostamalla lasten

kevätkortin osoitteessa: www.kevatseuranta.fi

Palauttamalla kevätkortin Luonto-Liittoon (sieppo.toimitus@luontoliitto.fi)

osallistut samalla pienten palkintojen arvontaan. Muut havainnot palautetaan

nettisivujen lomakkeella.

Luonto-Liitto toivottaa kaikille ihania kevätretkiä!

Polun teidän iloksenne suunnitteli Luonto-Liiton Hämeen piiri.

Luonto-Liitto on valtakunnallinen lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja

ympäristönsuojelujärjestö, joka tarjoaa laajasti monipuolista toimintaa:

mm. luontoleirejä ja -kerhoja, kursseja, retkiä ja vaelluksia, ympäristöpoliittisen

vaikuttamisen mahdollisuuksia, tapahtumia ja tempauksia.

Jäsenenä saat kotiin joko lasten Sieppo-lehden tai Nuorten Luonto -lehden.

Keväisin saat lehden mukana myös kevätseurantakortin. :)

Toimintaan voit tutustua osoitteessa www.luontoliitto.fi

mailto:sieppo.toimitus@luontoliitto.fi
http://www.luontoliitto.fi

